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Педагогічне кредо : 

 

Творчість - це діяльність, в якій розкривається духовний світ особистості, це 

своєрідний магніт, який притягує людини до людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Войтенко Ольга Олександрівна  

Керівник гуртка 

 

- у 2002 році закінчила Київський індустріальний технікум, за спеціальністю 

«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» і здобула кваліфікацію — 

художник-виконавець художньої обробки кераміки. 

 

- у 2006 році закінчила педагогічний університет iм. Б.Д. Грінченка за спеціальністю 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» та здобула 

кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики, естетики й художньої 

культури. 

 

- у 2009 році пройшла підвищення кваліфікації Київському міському педагогічному 

університеті ім. Б.Д. Грінченка. Інститут післядипломної вищої освіти. 

-у 2015 році пройшла підвищення кваліфікації в  інституті післядипломної 

педагогічної освіти.   Київський університет імені Бориса Грінченка.                                                                              

- у 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в  інституті післядипломної 

педагогічної освіти.   Київський університет імені Бориса Грінченка                                                  

Постійно працюю над удосконаленням свого педагогічного рівня. Цікавлюсь 

новими досягненнями педагогіки та психології, сучасними інноваційними 

технологіями в системі освіти. 

Творчо співпрацюю із загальнонавчальними закладами, громадськими організаціями 

району, міста. 

 

   

 

ПРОГРАМА СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

П о ч а т к о в и й , о с н о в н и й і в и щ и й р і в н і 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 



В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, 

розвиток її найдієвіших сил і можливостей. 

Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання 

особистості є її здатність творити. Розвиток цього творчого потенціалу покладається 

як на шкільну так і на позашкільну освіту. 

Універсальними у вирішенні завдань художнього й особистісного розвитку 

дітей, громадського та духовного становлення підростаючого покоління є заняття з 

образотворчого мистецтва. Це зумовлено тим, що вже у ранньому віці образотворча 

діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно- захоплюючих форм 

творчості дитини. 

У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набувають 

активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські відносини, 

почуття взаємодопомоги та взаємоповаги. 

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами студії 

образотворчого мистецтва. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які 

стосуються образотворчого мистецтва. 

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, 

конструювання, скульптури, декоративного мистецтва. 

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: 

спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо- 

образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами 

мистецтва, варіативності та асоціативності. 

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до 

народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; 

популяризації народних промислів. 

Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 5 до 18 років. Заняття 

проводяться двічі на тиждень, загальною кількістю 6 год. 

Програма інтегрує знання гуртківців з образотворчого мистецтва, 

народознавства, креслення. 

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах 

початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих до 

складніших видів творчості. 

У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, 

конструюванням. 

Виконання малюнків кольоровими олівцями — одне з найулюбленіших занять 

дітей, яке сприяє розвитку їхньої фантазії та творчої активності. Творча робота, що 

виконується кольоровими олівцями, має свої особливості. Спочатку зображення 

вимальовується за допомогою лінії, а потім заштриховується. Така послідовність 

сприяє розвитку аналітичного мислення дитини. Крім того, лінійні контури 



допомагають у розфарбуванні об'єкту олівцем, ясно вказуючи на межі окремих 

частин. Під час малювання можна також використовувати м'який матеріал: вугілля, 

сангіну, пастель. Ці матеріали дозволяють зосередити увагу вихованців на формі та 

фактурі зображення. 

Використання фарб має велике значення для розвитку в учнів почуття кольору 

та форми, оскільки фарбами краще передавати кольорове розмаїття навколишнього 

світу. Виконання подібного завдання олівцем набагато складніше, бо це потребує 

розвинутих технічних навичок. 

На уроках ліплення використовується м'який пластичний матеріал 

(пластилін або глина), який легко піддається дитячій руці. Діти виконують 

роботу на площині та в об'ємі за гнучкою методикою: спочатку вивчають прості, а 

потім створюють складні форми. 

Заняття аплікацією — це знайомство з матеріалами різних видів, вивчення 

законів композиції. Виконання аплікаційних зображень дає дітям можливість 

оволодіти навичками роботи з ножицями, прийомами клеєння тощо. 

Метою завдань з конструювання є розвиток художньо-творчого мислення й 

творчої фантазії вихованців. Діти вчаться виготовляти оригамі з домальовкою, 

ялинкові прикраси, сувеніри, вітальні картки та ін. 

Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення 

художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою спілкування між 

педагогом і дитиною є діалог. 

Уроки малювання чергуються з уроками ліплення, аплікації та 

конструювання; в їхню структуру включаються рухливі паузи, вправи, що 

сприяють зняттю м'язової напруги руки, тулуба, покращують позитивний 

емоційний стан дитини. 

На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб 

найбільш ефективно розвинути творчі здібності учнів, забезпечити формування у 

них практичних навичок образотворення. 

Відомі педагоги А. А. Левін, А. А. Мелік-Пашаєв, 3. Н. Новлянська 

наголошують, що для того, щоб продукт дитячої творчості набув статусу 

витвору мистецтва або вважався технічною новацією, щоб акт творчості стався у 

повному, соціальному значенні слова, дорослий повинен перебрати на себе функцію 

відсутнього у дитини «внутрішнього критика». Маючи необхідні знання, художній 

смак, він не лише відхиляє невдале, а й обирає серед багатьох варіантів той, який 

має технічну або художню цінність. Дитячий твір необхідно сприймати таким, яким 

він є, не додаючи до нього жодного власного штриха. Педагог лише визначає, що 

одна з дитячих робіт заслуговує на увагу а інша не зовсім досконала з тих чи інших 

причин. 

У жодному разі не можна протиставляти за ступенем «талановитості» роботи 

однолітків. Негативне суперництво всередині дитячого колективу неприпустиме та 

згубне, адже воно робить небезкорисливими мотиви дитячої творчої діяльності. 



Педагог має спрямувати свої зусилля на формування у гуртківців особистої 

пізнавальної активності шляхом досягнення позитивних емоцій, вольових якостей, 

самодисципліни та самооцінки. Остання в свою чергу впливає на формування 

самоповаги та упевненості дитини в собі; формування демократичного ставлення до 

процесу навчання, вміння вихованців висловлювати свою точку зору, розвиток 

усвідомлення ними важливості та корисності виконаної роботи. 

 

Важливим етапом навчання основного рівня є вивчення дітьми видів, жанрів і 

специфіки художнього образу, знайомство їх із синтезом мистецтв і засобами 

художньої виразності, засвоєння різноманітних технічних прийомів створення 

художніх робіт. 

Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної гами 

творчої роботи та передавання фактури предметів різними засобами. 

Педагогові слід докласти зусиль, аби його вихованці засвоїли основні 

положення образотворчої грамоти. Колір на картині й колір у природі — дві різні 

речі. Невідповідність діапазону кольорів природи і палітри художника змушують 

його не копіювати, а зображувати. 

Від того мистецтво живопису поєднує у собі пізнання про дійсність, а не її 

копію, а зображення не є повторенням побаченого, а образом. У зв'язку з цим 

художник завжди виконує переведення нескінченої кількості кольорових гармоній 

природи на обмежений набір фарб, а об'ємно-просторове життя кольору — на суму 

кольорових плям на площині. 

Разом із вирішенням колористичних завдань діти засвоюють композиційні 

прийоми та способи композиційної організації площини, вивчають закони 

перспективи. 

Під час занять із вихованцями використовуються різні методи. Наприклад, 

правильному зображенню форми, кольору та розташування предмета у площині 

картини передує його детальне вивчення. 

Малюнок може бути виконаний учнями згідно з власною фантазією. Під час 

такої роботи значна увага має приділятися створенню композиції. Спочатку юний 

художник придумує ескіз, який має висловити його задум. Потім зображення 

переноситься на аркуш більшого розміру, де предмети або об'єкти зображуються 

ретельніше. Робота фарбами починається з розробки форми або контрформи. 

На заняттях слід використовуються зразки, особливо коли ведуться 

декоративні та дизайнерські роботи, а тому метою завдання стає засвоєння 

різноманітних прийомів. 

Ще одним методом роботи з дітьми цієї вікової категорії є імпровізація, яка 

заохочує вихованців. 

Протягом перших трьох років навчання на основному рівні проводяться 

заняття за однією темою, але з різним програмним змістом для дітей кожної вікової 

категорії. 



Вищий рівень передбачає засвоєння таких головних тем: простір, об'єм, 

форма, колір і закони композиції. Значна частина занять присвячується 

використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. 

Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, 

про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої 

поверхні та створення декоративних композицій. 

На заняттях живописом вихованці працюють у жанрах натюрморту, пейзажу 

та портрету Така робота вимагає знання основних законів зображення: вибору точки 

зору, врахування явищ лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності 

зображення, відтворення особливостей будови окремих складових частин 

композиції, взаємозв'язок частин і цілого. 

На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання форми 

й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у графічній 

техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки. 

Значна частина занять відводиться малюванню людини і тварин, вивченню 

їхньої будови та зовнішнім особливостям. Студійцям пропонуються завдання на 

створення одно- та багатофігурних композицій, малювання людей і тварин у русі. 

На основі набутих знань із живопису та малюнка студійці вивчають 

декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною творчістю та 

освоюють прийоми роботи народних майстрів, виконують розписи тканини у 

техніці батика та займаються писанкарством. 

Обов'язковою є робота на пленері — малювання тварин і рослин із натури, 

відтворення стану природи у пейзажах і натюрмортах. 

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.08.2004, No 651. 

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни та 

доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за 

темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати 

доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи. 

 

 

 

 

 

 

П о ч а т к о в и й р і в е н ь 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 



 

 

Noп/п 

 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

 

усього 

 

теоретичні 

заняття 

 

 

практичні 

заняття 

 

1. Вступне заняття 2 2 — 

2. Малювання 48 8 40 

3. Ліплення 40 4 36 

4. Аплікація 20 2 18 

5. Конструювання 20 2 18 

6. Екскурсії, конкурси, свята, 

виставки 

12 — 12 

7. Підсумкове заняття 2 2 — 

 Разом 144 20 124 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступне заняття (2 год) 

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік. 

Правила поведінки в колективі. 

Організаційні питання. 

Прилади та матеріали для малювання (кольорові олівці, пастель, воскова 

крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, папір). 

 

2. Малювання (48 год) 

Урок-бесіда «Кольоровий світ». Мистецтво малювання. 

Кольори, які оточують нас. Основні кольори. 

Порівняльний аналіз кольорів. Можливості та символіка кольору. 

Симетрія як засіб гармонізації форми. 

Узгодження силуетної форми і декору. Можливості силуетних 

геометричних форм. 

Коло. Види ліній, їхні напрямки. 

Розташування зображень предметів на аркуші. 

Види декоративного мистецтва. 



Розташування різних орнаментальних елементів на площині. Прийоми 

зображення простих форм. 

Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням. 

Практична робота: 

⎯  малювання звірів, птахів, риб і комах: ведмедик, смугастий кіт, 

курчатко, черепаха, кольорові риби, павучок, кольорові метелики тощо; 

⎯  малювання дерев, квітів та інших рослин: ялинка, кольорові листочки з 

різних дерев, самоцвіт-семицвіт, травичка, гриби тощо; 

⎯  малювання окремих об'єктів і явищ: будиночок для гнома, веселка, зірочки 

на небі, сніжинки, повітряні кульки тощо; 

⎯  малювання овочів і фруктів: вишеньки, морква, огірок, помідор, яблуко 

тощо; 

⎯  декоративне малювання: розмальовки глечика, яйця, розпис тарілки, 

прикрашення килимка та рушника тощо. 

 

3. Ліплення (40 год) 

Урок-бесіда «В майстерні у скульптора». 

Матеріали для ліплення: пластилін, глина. 

Формування навиків модифікації (видозміни) форм. 

Передавання основного характеру об'ємної форми. 

Формування навиків відтворення предметів простої форми. 

Предмети складної форми. 

Порівняльний характер форм і розмірів та їхніх складових частин. 

Формування навичок відтворення предметів різних розмірів. 

Практична робота: 

⎯  ліплення посуду: барильце, глечик, куманець, тарілка, чашка тощо; 

⎯  ліплення овочів і фруктів: буряк, виноград, груша, капуста, яблуко 

тощо; 

⎯  ліплення звірів, птахів, риб та інших тварин: ведмедик, зайчик, собачка, 

скалярія, ящірка тощо; 

⎯  ліплення дерев та квітів: береза, яблуня, пролісок, троянда тощо. 

 

4. Аплікація (20 год) 

Вивчення прийомів вирізування та склеювання. 



Формування навиків роботи з ножицями. 

Композиційно правильне розташування об'єктів на аркуші. 

 

Практична робота: 

⎯  виготовлення аплікацій: будинок, вантажівка, квітка, кошеня, птах. 

 

5. Конструювання (20 год) 

Формування навиків робіт із ножицями та папером. Конструювання 

об'ємної форми з окремих елементів. 

Практична робота: 

⎯  виготовлення вітальної листівки; 

⎯  виготовлення об'ємних предметів: маски, ялинки, ялинкової гірлянди 

тощо. 

 

6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год) 

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. 

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних та художніх музеїв. 

Відвідування виставок дитячих робіт. 

Відвідування художніх виставок. 

Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії (аналіз та відбір 

учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття 

виставок). 

 

7. Підсумкове заняття (2 год) 

Творчий звіт гуртківців. 

Відзначення кращих учнів. 

Завдання на літо. 

 

О с н о в н и й р і в е н ь 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

 

Noп/п 

 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

 

усього 

 

теоретичні 

заняття 

 

 

практичні 

заняття 

 



1. Вступне заняття 2 2 — 

2. Станковий і декоративний 

живопис 

52 4 48 

3. Графіка 60 4 56 

4. Тематична і декоративна 

композиція 

40 4 36 

5. Скульптура 20 2 18 

6. Робота на пленері 24 — 24 

7. Екскурсії, конкурси, свята, 

виставки 

16 — 16 

8. Підсумкове заняття 2 2 — 

 Разом 216 18 198 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступне заняття (2 год) 

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік. 

Правила поведінки в колективі. 

Організаційні питання. 

Інструменти та матеріали, їхнє призначення (акварель, кольорові олівці, 

пастель, олійна пастель, воскова крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, ручка з 

пером, кулькова ручка, папір, тонований папір, ножиці, ніж для нарізання паперу, 

клей, металеві лінійки, пластилін, глина, стеки). 

 

2. Станковий і декоративний живопис (52 год) 

Види образотворчого мистецтва. 

Засоби художньої виразності у живописі. 

Закономірності кольорового кола. Теплі та холодні кольори. Основні й похідні 

кольори. 

Відтворення стану природи засобами живопису. 

Освоєння просторових явищ. 

Елементарні закони перспективи. 

Пропорції і будова частин обличчя людини. 

Лінія, пляма, крапка. 

Практична робота: 



⎯  малювання веселки; 

⎯  малювання натюрморту з квітами, фруктами, ужитковими речами; 

⎯  пейзажі: «Моє місто», «У селі навесні», «Кораблі на морі», «Золота 

осінь», «Квітучі дерева»; 

⎯  портрети: «Моя мама», «Мій друг», «Автопортрет». 

 

3. Графіка (60 год) 

Лінія, пляма, крапка. 

Формування графічних навичок. 

Практична робота: 

⎯  графічні роботи за темами: «Флора і фауна», «Які бувають дерева?», 

«Чарівні бані соборів», «Морські мешканці», «Світ комах». 

 

4. Тематична і декоративна композиція (40 год) 

Закони композиції. Станкова композиція. Досягнення врівноваженості 

шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Образ людини в 

композиції. 

Декоративна композиція. Урок-бесіда «Твори декоративно-прикладного 

мистецтва». Види декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення зразків. 

Збагачення силуетної форми декором. 

Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в 

композиції. 

Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві. 

Практична робота: 

⎯  станкова композиція; 

⎯  малювання за темами: «Дари осені», «Збір урожаю», «Спорт», «Цирк», 

«Кольорові будиночки». 

⎯  декоративна композиція; 

⎯  малювання за темами: «Панно з квітами», «Хустка з рослинним 

орнаментом», «Розпис тарілки», «Орнамент для оздоблення рушника», 

«Писанка», «Петриківський розпис». 

 

5. Скульптура (20 год) 

Об'ємне ліплення. 

Взаємозв'язок основної форми і додаткових елементів. 

Прийоми декоративної розробки форми і методи їхнього засвоєння. 



Перетворення реалістичної форми зображення у декоративну. 

Ліплення на площині. Стилізація. 

Практична робота: 

⎯  об'ємне ліплення посуду, зображень тварин і квітів; 

⎯  ліплення на площині; 

⎯  рельєфні зображення: рослинний та геометричний орнаменти. 

 

6. Робота на пленері (24 год) 

Практична робота: 

⎯  малювання живої природи (тварин та рослин) з натури; 

⎯  відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти. 

 

7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (16 год) 

Пізнавально-ігрові програми, конкурси. 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. 

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв. 

Відвідування виставок дитячих робіт. 

Відвідування художніх виставок. 

Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів. їхнього аналізу та 

інтерпретації у власній художній діяльності. 

Підготовка та проведення тематичних і персональних виставок робіт 

вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам 

(аналіз і відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте 

відкриття виставок). 

8. Підсумкове заняття (2 год) 

Звітна виставка вихованців студії. 

Відзначення кращих учнів. 

Завдання на літо. 

В и щ и й р і в е н ь 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Noп/п 

 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

 

усього 

 

теоретичні 

заняття 

 

 

практичні 

заняття 

 

1. Вступне заняття 2 2 — 



2. Живопис 74 4 70 

3. Графіка 54 2 52 

4. Композиція 80 4 76 

5. Декоративно-ужиткове 

мистецтво 

64 4 60 

6. Робота на пленері 28 — 28 

7. Екскурсії, конкурси, свята, 

виставки 

20 — 20 

8. Підсумкове заняття 2 2 — 

 Разом 324 18 306 

 

1. Вступне заняття (2 год) 

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік. 

Правила поведінки в колективі. 

Організаційні питання. 

Інструменти та матеріали. 

 

2. Живопис (74 год) 

Урок-бесіда про живопис. Мова фарб. Різноманітність технік і матеріалів 

живопису. 

Натюрморт. Грізаль. Тепла гама. Холодна гама. Можливості образотворчих 

засобів живопису. Кольорові контрасти. 

Пейзаж. Зміна кольорів природи в різні пори року. 

Портрет. Передавання характерних особливостей людини. Вироблення 

навичок малювання людської фігури. 

Практична робота: 

⎯  малювання натюрмортів; 

⎯  малювання пейзажів: «Засніжені будинки», «У лісі навесні», 

«Морський краєвид» та інших; 

⎯  малювання людини. Зображення людини у русі. 

 

3. Графіка (54 год) 

Урок-бесіда про види графіки. 

Вибір типів ліній. 



Передавання фактури різними графічними засобами виразності (крапкою, 

плямою, штрихом, лінією). 

Практична робота: 

⎯  виконання графічних робіт за темами: «Листя дерев», «Дахи 

будинків», «Струмок», «Бані соборів», «Риби» та ін 

 

4. Композиція (80 год) 

Станкова композиція. 

Урок-бесіда про будову людського тіла. Пропорції людського тіла. Образ 

людини в композиції. 

Декоративна композиція. 

Можливості силуетної форми та контрастних сполучень. 

Практична робота: 

⎯  станкова композиція. Виконання робіт за темами: «Збір урожаю», 

«Олімпійські ігри», «Фантазії моря», «Свято Великодня», «На Різдво», 

«Подорож до Африки» тощо; 

⎯  декоративна композиція. Виконання робіт за темами: «Диво-птах», 

«Квітуча галявина», «Метелики», «Соняшники» тощо. 

 

5. Декоративно-ужиткове мистецтво (64 год) 

Різні види зображення на тканині. Батик. Холодний батик. Гарячий батик. 

Урок-бесіда «Вивчення прийомів поетапної роботи на тканині». 

Узгодження декоративного оздоблення із силуетною формою. 

Розпис. Писанка. Народні традиції писанкарства. Значення символів. 

Розпис по склу та кераміці. 

Колаж. Вибір матеріалів за фактурою, формою та кольором (папір, 

кольоровий картон, тканина, природні матеріали — суха трава, листя, насіння). 

Заповнення зображення площини згідно законів композиції. 

Практична робота: 

⎯  виконання робіт з холодного та гарячого батику; 

⎯  виконання розпису по склу та кераміці; 

⎯  розпис писанки; 

⎯  виконання колажів з кольорового паперу тканини, природних 

матеріалів. 

 

6. Робота на пленері (28 год) 

Малювання живої природи (тварин і рослин) з натури. 



Відтворення стану природи у пейзажах. 

Натюрморти. 

 

7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (20 год) 

Пізнавально-ігрові програми, конкурси. 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. 

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв. 

Відвідування виставок дитячих робіт. 

Відвідування художніх виставок. 

Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів, їхнього аналізу та 

інтерпретації у власній художній діяльності. 

Підготовка та проведення тематичних та персональних виставок робіт 

вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам 

(аналіз і відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте 

відкриття виставок). 

 

8. Підсумкове заняття (2 год) 

Звітна виставка вихованців студії. 

Відзначення кращих учнів. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учні повинні знати: 

⎯  правила користування графічним матеріалом; 

⎯  основні кольори та їхні особливості; 

⎯  прийоми розташування предметів на площині; 

⎯  способи відтворення простих предметів; 

⎯  способи передавання будови, пропорцій, форми, об'єму предметів; 

⎯  способи передавання форми та об'єму предметів засобами світлотіні 

з урахуванням тональних відношень; 

⎯  правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів; 

⎯  закони композиції; 

⎯  пропорції людського тіла. 

Учні повинні вміти: 

⎯  сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва; 

⎯  працювати олівцем, пастеллю, вугіллям, тушшю, крейдою; 



⎯  передавати колір предметів та кольорові співвідношення між 

предметами; 

⎯  використовувати у роботі основні закони композиції; 

⎯  користуватися законами лінійної перспективи; 

⎯  володіти різними видами розпису; 

⎯  користуватися олівцем, пастеллю, крейдою, вугіллям; 

⎯  зображувати прості предмети; 

⎯  працювати з різними матеріалами; 

⎯  володіти прийомами вирізування та склеювання; 

⎯  створювати прості об'ємні форми. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОБОТИ СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Основне обладнання Кількість 

Моделі об'ємні 

Гіпсові фігури геометричних тіл (куби, кулі, циліндри, 

конуси,...) 

1 к-т 

Гіпсові голови 1 к-т 

Гіпсові резетки 5 шт. 

Гіпсові частини обличчя 1 к-т 

Предмети побуту (глечики, горщики, тарілки тощо) 20 шт. 

Моделі площинні 

Картонні фігури людини 10 шт. 

Картонні фігури тварин з рухомими частинами 10 шт. 

Інструменти 

Ножиці побутові 20 шт. 

Пензлі різних розмірів 20 шт. 

Набір різців по лінолеуму 2 наб. 



Пера 20 шт. 

Лінійка дерев'яна 300 мм 20 шт. 

Обладнання 

Дошки За 

кількістю 

робочих 

місць 
Дерев'яні підрамники 

Електроприлад для розігріву воску 

Мольберти 

Станки для ліплення 

Спорядження екскурсійне 

Планшет 20 шт. 

Етюдник 10 шт. 

Матеріали 

Акварельні фарби 20 наб. 

Анілінові барвники 20 наб. 

Воскові олівці 20 наб. 

Вугілля для малювання 20 наб. 

Гуаш 20 наб. 

Клей ПВА 20 наб. 

Кольорові олівці 20 наб. 

Кольоровий картон 20 наб. 

Кольоровий папір 20 наб. 

Папір для акварелі 20 наб. 

Папір для малювання 20 наб. 

Пастель 20 наб. 

Прості олівці 20 наб. 



Крейда 20 наб. 

Фломастери 20 наб. 

Таблиці з образотворчого мистецтва 2 к-т 

Картини 

Репродукції картин класиків 1 к-т 

Репродукції картин сучасних художників 1 к-т 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Поглиблене вивчення 

образотворчого мистецтва. — К., 1990. 

2. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Програми для шкіл із поглибленим 

теоретичним і практичним вивченням образотворчого мистецтва та архітектури. — 

К., 1990. 

3. Аронов В. Р. Художник и предметное творчество. — М., 1987. 

4. Гусакова М. А. Аппликация. — М., 1987. 

5. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. — М., 1992. 

6. Ельшевская Г. В. Модель и образ. — М., 1986. 

7. Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика. — К., 1982. 

8. Задорожний В. I., Боровиков О. Я. Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах. 

— К., 1982. 

9. Каменева Е. Знай и умей. — М., 1987. 

10. Любарська Л. М., Резніченко М. І. Образотворче мистецтво в 1-4 класах. — К., 

1996. 

11. Немецкий Б. М., Фомина Н. Н., Коротеева Е. И., Михайлова Н. М. 

Изобразительное искусство и художественный труд. — М., 1991. 

12. Соронович О. Д., Печеняк О. С. Експериментальна програма для середньої 

загальноосвітньої школи. — К., 1998. 

13. Серова Г. Г., Савинский В. Е. Художник и педагог. — М., 1983. 

14. Платонова Н. И., Синюкова В. Д. Энциклопедический словарь юного художника. 

— М., 1983. 

15. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. — М., 1985. 

16. Юный художник. — М., 1985. 

  



Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м.Києва 

 

 

Підсумковий урок 

гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 
 

Керівник гуртка: Войтенко О.О. 

 

 

Конспект заняття з малювання нетрадиційними методами 

 

«Підводний світ» 

Мета: розширити і збагатити кругозір дiтей про морських мешканців; 

закріпити уявлення дітей про кольори та їх відтінки, про форми риб та 

інших мешканців підводного світу ;навчити застосовувати раніше 

освоєні прийоми та способи малювання при роботі з фарбами;вчити 

конструювати зображення пейзажної композиції (морське дно з 

камінчиків, підводні рослини, морські мешканці); вчити розташовувати 

предмети і елементи гарно та рівномірно по всій фонової 

поверхні;Розвивати у дітей зацікавленність живою та неживою 

природою;розвивати самостійність, активність, творчість 

дітей;продовжувати формувати у дітей стійкий інтерес до 

образотворчої діяльності; розвивати творчу уяву, дрібну моторику рук. 

Викликати позитивний емоційний відгук на пропозицію займатися 

творчістю ; сприяти прояву творчої самостійності та активності, 

долучати до краси природи. 

Матеріали:Використання наочностей, робота з папером,фарби,пензлі 

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

 

Обладнання та матеріали: 

фарби ,папір А3 формату, баночки з водою, палітри,пензті різного 

розміру,олівець простий,коктельна трубочка. 

. 

Попередня робота: 

Бесіди про море, як середовищі проживання різних морських тварин і 

рослин перегляд книг, картинок . 

Навчальні засоби і методи: ігровий, словесний, наочний, практичний. 

 

 



Хід заняття. 

 

1.Організація учнів до роботи та оголошення теми заняття. 

 

2.Актуалізація опорних знань. 

• Жанри образотворчого мистецтва...(портрет, пейзаж, 

натюрморт,анімалістичний,побутовий) 

• Пейзаж-це.. (зображення природи ) 

• Теплі кольори - це .... (червоний, жовтий, оранжевий) 

• Холодні кольори - це ....(синій, блакитний, фіолетовий) 

• Палітра - це... ( посуд для змішування фарб ) 

 

3. Формування нових знань, умінь і навичок. 

 

Сприймання й усвідомлення нового матеріалу. 

-Дiти, ви любите робити відкриття? 

Ми помандруємо до моря, помилуємося його красою, будемо вчитися 

відчувати настрій моря, малювати море. 

-Зображення морського пейзажу називають -мариною, а художників, 

що зображують море, називають -мариніст. 

- Сьогодні ми будемо художниками. Але будемо малювати не море, а 

підводний світ. І малювати будемо незвичайним способом. А яким, я 

вам розповім . 

 

4. Самостійна практична робота учнів. 

 

Підготуйте: 

• невеличкі скляночки (100−150 мл); 

• чайну ложку; 

• папір (білий та кольоровий); 

• гуашеві фарби; 

• рідкий мийний засіб; 

• соломинки (трубочки). 

 

 

 

 

Спосіб приготування кольорових мильних бульок: 

• Ретельно змішай у склянці по одній чайній ложці гуаші, 

рідкого мила та води. 

• Опусти в суміш трубочку і легенько дмухни. 



• Коли бульки піднімуться на 2,5 см від краю склянки, потрібно 

піну зняти плоскою палочкою і розмістити на папері. 

• Зачекайте кілька секунд, щоб витвір підсох. 

• Якщо треба, можна накласти елементи малюнка бульками 

іншого кольору 

• Після того,як папір з піною підсох домальовуємо риб та 

морських мешканців. 

 

5. Підсумок уроку. 

 

- Аналіз та виставка дитячих робіт 

-Підсумок уроку та рефлексія 

-Що вчилися малювати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м.Києва 

 

 

Підсумковий урок гуртка образотворчого мистецтва «Палітра» 

 

Керівник гуртка: Войтенко О.О. 

 

 

«Зимова казка» 

 

Мета : Познайомити учнів з жанрами образотворчого мистецтва . 

Систематизувати уявлення дітей про зиму. В бесіді про зиму 

звернути увагу дітей на те, як художники в своїх роботах зоб- 

ражують зимовий пейзаж та його елементи. Розвивати у дітей 

композиційні навички, зорову пам'ять, мислення, уяву, фанта- 

зію. Поглиблювати поняття про теплу і холодну гаму кольорів 

Виховувати охайність, акуратність, самостійність у роботі, ба- 

жання створювати прекрасне навколо себе. 

 

Обладнання : серія ілюстрацій, малюнків (зразків дитячих робіт), 

картина “ Зимовий пейзаж “, жанри образотворчого мистецтва 

, великі аркуші паперу, фарби, пензлі. 

 

Хід уроку 

 

I. Організаційний момент. 

II. Актуалізація знань. 

1. Перегляд репродукцій картин з зимовими пейзажем 

III. Повідомлення теми та мети уроку - Жанри образотворчого мистецтва . Зимова 

казка. 

VІ .Робота над темою уроку 

 

1. Розповідь учителя 

Сьогодні, коли можливості інформаційних технологій здаються 

безмежними й техніка репродукції є майже досконалою, люди продовжують 

відвідувати музеї, щоб зустрітися із «живим» мистецтвом. Неодноразово 

повертаються вони в одні й ті самі зали, до однієї і тієї самої картини, щоб 

залишитися наодинці з творами улюбленого художника. І щоразу знаходять для себе 

щось нове, щось дуже важливе. 



Ви вже знаєте, що для того, щоб мистецтво, як і інші скарби, розкриває свої 

таємниці, потрібні знання та зусилля. Потрібно не лише дивитися та спостерігати, 

але й уміти бачити, чути беззвучний монолог живопису. Сьогодні ми продовжимо 

ознайомлення з мовою образотворчого мистецтва, що допомагає художникові 

звертатися до глядача. 

Художники пишуть свої картини на полотнах, установлених на мольберті, 

який можна назвати своєрідним верстатом (станком). Звідси й виникла назва — 

станковий живопис, на відміну від монументального живопису, що прикрашає 

внутрішні або зовнішні стіни чи стелі архітектурних споруд. 

Ми вже знаємо, що живопис також розподіляють за жанрами. Жанр — слово 

французьке, яке можна перекласти як «рід». Жанром називають 

розподіл творів мистецтва відповідно до тематики зображення. На одних 

картинах ми бачимо людей, на других — природу, треті зображують 

повсякденні або унікальні предмети. 

Історичний жанр — один із найскладніших та найшанованіших в 

образотворчому мистецтві. Він присвячений відтворенню подій минулого або 

сучасності, що мають визначне суспільне значення. Корінням цей жанр сягає до 

міфологічних образів тріумфальних арок та колон. 

Якщо на картинах відображено епізоди, що присвячені темам війни та 

військового життя, сценам сухопутних та морських битв минулого й 

сучасності, то такі твори належать до батального жанру. Художників, які 

працюють у батальному жанрі, називають баталістами. 

У побутовому жанрі найчастіше відображають ситуації з повсякденного життя 

звичайних, часто нікому не відомих людей (наприклад, зустріч, відвідини лікаря, гра 

на музичних інструментах, суперечка, різні свята). 

Анімалістичний жанр — вид живопису, що зображує тварин. Цей жанр 

мистецтва — чи не найдавніший: намальовані фігури звірів та птахів було знайдено 

на стінах печер первісних людей. 

У XVII столітті виник ще один жанр — пейзаж, головним змістом 

зображення в якому стала природа. 

Пейзажний живопис дуже різноманітний. Є пейзажі, на яких точно 

зображені ті або інші куточки природи, а є створені фантазією художника. 

Художників, які малюють море, називають мариністами. 

Портретист, малюючи людину, прагне передати не тільки її зовнішній вигляд, 

але й найяскравіші риси характеру. 

У перекладі з французької натюрморт означає «мертва натура». Проте, 

можливо, голландський термін «зііі^еп» — тихе життя або життя, що завмерло,— 

точніше передає зміст цього жанру. 

 

 

2. Бесіда 



 

- Що означає жанр? 

- Які жанри образотворчого мистецтва ви запам’ятали ? 

- Який жанр тобі найбільше подобається і чому? 

- Підніміть руки кому подобаються зимові пейзажі ? 

 

Зима! Кожна людина сприймає цю пору по - своєму. Для когось вона холодна, 

сувора Снігова Королева, що хоче всіх заморозити. А для когось – добра фея, 

чарівниця, яка принесла із собою веселощі, зимові забави, новорічний маскарад, 

різдвяні свята, подарунки. Тож яка вона, ця загадкова зима? Якого кольору? 

Спробуйте перерахувати кольори зими. Давайте влаштуємо змагання: хто більше 

знайде кольорів та відтінків у зимовій природі? Відповіді дітей) 

 

Який же колір справедливо вважають головним кольором зими? А які 

кольори, крім білого, можна зустріти зимою? Де? Знайдіть ці кольори. Які 

поєднання барв у зимовій природі подобаються найбільше? Чому? 

Пошукайте поєднання білого та зеленого, червоного й білого, блакитного та білого 

кольорів. Як ви гадаєте, чи завжди сніг білого кольору? Визначте колір (відтінок) 

снігу на сонці, у затінку. Чи змінюється колір снігу вранці, ввечері, під час морозу, у 

відлигу? Давайте пофантазуємо: уявіть себе художником, який малює портрет Зими. 

Які б фарби ви змішали,щоб передати гру відтінків снігу? Як ви думаєте, чому сніг 

часто називають сріблястим, золотим? Коли це буває? Спробуйте визначити колір 

неба. Якого кольору небо у сонячний, морозний день? А чи змінюється у його колір 

у похмурий день? Що таке небесна блакить? Чи буває вона взимку? А в яку погоду? 

Чи зустрічали ви яскраві кольорові плями серед зимової білини? Де? (Зелень ялин, 

ягоди горобини, калини,шипшини, пір’я птахів). 

 

Отже, зиму не можна вважати безбарвною порою року. Їй притаманна 

своєрідна кольорова гама. 

 

● Сьогодні ми уявимо себе художниками – пейзажистами і намалюємо зимовий 

пейзаж. 

 

3.Поетапне виконання композиції вчителем 

 

1. Аналіз зразка. 

● Подивіться на малюнок. 

● Що зображено на малюнку? 

● Якої він форми ? 

● Що ще зображено на малюнку? 

● Які підібрані кольори? 



 

2. Послідовність виконання роботи олівцем. 

- Для того щоб виконувати малюнок, розпочнемо роботу від простого до складного 

проведемо уявну лінію , яка називається лінією горизонту і розташовується вище 

середини аркуша. Лінія землі повинна бути більшою для того, щоб розмістити 

декілька предметів. А потім переходимо до деталізації. 

- Чим можна доповнити малюнок? 

- Кожен з вас може доповнити малюнок за власним бажанням. 

3. Послідовність виконання роботи кольором. 

Яку пору року зображено ? 

-Так як це зимовий день , то ми будемо використовувати холодні кольори. 

Розпочнемо розфарбовувати з великих поверхонь . На малюнку намітимо небо, а 

потім сніг на землі. 

 

4. Підсумок уроку. 

- Що нового ви дізналися на уроці? 

1. Перегляд малюнків. 

2. Демонстрування дитячих робіт. 

Оформлення виставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Центр позашкільної роботи Святошинського району міста Києва 

Дистанційна робота 2020-2021 рр.  

 

№  

п/п  

 ПІБ керівника 

та назва гуртка 

Активне посилання, на 

розміщену роботу 

1 13.10.2020 створення 

листівок до свята 14 

жовтня.Онлайн-виставка 

листівок. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

2 14.10.2020 створення 

листівок до свята 14 

жовтня.Онлайн-виставка 

листівок 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

3 22 .10.2020     відбувся 

майстер-клас з миловаріння 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

4 3.11.2020  майстер-клас з 

виготовлення маски на 

Хеллоуин.Онлайн-виставка 

масок до свята Хеллоуина 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

5 18.12.2020 свято Миколая в 

студії “Палітра” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

6 28.12.2020 виставка до 

Нового року 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

7 святкування нового року 

т.о. “палітра” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

8 4.01.2021 ”гармонія 

кольору”.Поєднання 

кольорів.Кольорові схеми 

та їх використання. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

9 11.01.2021 Основи 

композиції.Золотий 

перетин 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

10 12.01.2021 Майстер-клас з 

виготовлення новорічної 

прикраси 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

11 14.01.2021 “Темпиратура 

кольору”. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

12 15.01.2021 Основи Войтенко О.О.    https://www.facebook.com/g



композиції.Плановість. Т.О.”Палітра roups/1497729480544014 

13 18.01.2021 “Ілюстрація.” Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

14 19.01.2021 “Що таке 

графіка” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

15 21.01.2021 майстер-клас зі 

створення вітальної 

листівки 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

16 22.01.2021 “Тон у 

живописі” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

17 11.02.2021   “ Що таке 

симетрія та асиметрія” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

18 12.02.2021 виставка робіт 

до дня 

св.Валентина.Онлайн-

виставка. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

19 26.02.2021 участь у 

флешмобі до 150-річчя з 

дня народження 

Л.Українки 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

20 11.03.2021 виставка за 

мотивами творчості 

К.Білокур.Онлайн-

виставка. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014 

21 18.03.2021 “Спектральні 

кольори” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

22 19.03.2021 “Композиція-що 

це” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

23 22.03.2021 майстер-клас з 

акварельного пейзажу. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

24 23.30.2021 “Ракурс у 

живописі” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

25 25.03.2021 Майстер-клас з 

морського пейзажу. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

26 30.30.2021 майстер-клас з 

пастельного живопису 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  



27 1.04.2021 участь у 

всеукраїнському конкурсі 

“Палітра” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.palace.kiev.ua/ 

28 1.04.2021 майстер-клас з 

живопису гуашью 

“Медуза” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

29 5.04.2021 Дистанційна 

робота в студії 

образотворчого мистецтва 

"Палітра".Онлайн-виставка 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

30 8.04.2021   Майстер-клас 

"Ейфелева вежа" 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

31 12.04.2021”Перспектива у 

живописі” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

32 13.04.2021 Майстер-клас з 

малювання пейзажу 

гуашью.   

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

33 16.04.2021 “Перспектива у 

живописі з однією точкою 

сходу” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

34 19.04.2021 Майстер-клас з 

виготовлення вітальної 

листівки до Великодня.  

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

35 20.04.2021 майстер-клас з 

сухої пастелі “Великодній 

заєць” 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

36 22.04.2021 Майстер-клас з 

виконання великоднього 

натюрту гуашшю 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

37 23.04.2021 творчість У. 

Тернера. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

38 26.04.2021 Роковини 

Чорнобильської трагедії у 

мистецтві. 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

39 27.04.2021 Онлайн-

виставка робіт 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

40 29.04.2021 майстер-клас з 

живопису гуашью 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  



41 30.04.2021 онлайн виставка 

робіт до Великодня 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

 

42 3.05.2021 онлайн виставка 

робіт до Великодня 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

43 9.05.2021 онлайн-виставка 

до дня Матері  

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

44 15.05.2021 майстер-клас до 

дня Європи 

Войтенко О.О.    

Т.О.”Палітра 

https://www.facebook.com/g

roups/1497729480544014  

 

Дистанційна робота з гуртківцями 2021р. 

 

№ дата зміст діяльності результат 

1 12-17 

03 

 

Самоосвіта.Перегляд вебінару на спільноті 

“Всеосвіта”.Відправлення творчого 

завдання через застосунок Viber “Красивий 

кіт” 

*Комунікація з 

вихованцями 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

2 18-20 

03 

 

Платформа Дія “Цифрова освіта”.Сезон 

1.Самоосвіта.Консультація-онлайн 

вихованців щодо творчого завдання Viber 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

*Комунікація з 

вихованцями 

 

3 23-26 

03 

Відправлення творчого завдання через 

застосунок Viber “Риба-Кит у морі 

синім”.Платформа Дія “Цифрова 

освіта”Сезон 2.Самоосвіта. 

*Комунікація з 

вихованцями 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

4 27-31 

03 

 

Консультація-онлайн через застосунок 

Viber що до творчого завдання.Виставка 

дитячих робіт на ресурсі Facebook-Відділ 

образотворчого та декоративно-

прикладного 

мистецтва. 

*Комунікація з 

вихованцями 

 

5 1-6 

04 

 

Самоосвіта.Платформа 

Дія.”Карантин:онлайн-сервіси для 

вчителів”.Онлайн-консультація щодо 

творчого завдання вихованців 

*Комунікація з 

вихованцями 

*Підвищення 

професійної 



Viber.Майстер-клас до 

Великодня на ресурсі Facebook-Відділ 

образотворчого та декоративно-

прикладного 

мистецтва-майстер-клас “Творчі 

експерименти”.Техніка монотипія та 

флоротипія. 

компетентності 

 

6 7-10 

04 

 

Опрацювання педагогічної ,психологічної 

,науково-методичної 

літератури.Відправлення 

творчого завдання через застосунок 

Viber“Малюнок улюбленої тварини”.Ресурс 

Facebook, Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

-біографія О.П.Архипенко. Фото-виставка 

дитячих робіт. 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

7 13-16 

04 

 

Платформа “на Урок” участь у вебінарі 

“мотивація до навчання під час 

карантину”.Онлайн- консультація що до 

творчого завдання Viber.Ресурс Facebook 

,Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

-біографія та творчість А. Дюрера. Онлайн-

екскурсія до Лувру . Фото-виставка дитячих 

робіт. Біографія та творчий шлях 

Н.К.Пімоненка.Ознайомлення вихованців з 

творчістю Прерафаелітів та китайською 

школою акварельного натюрморту. 

*Сертифікат 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

8 17-23 

04 

Ресурс Facebook, Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

-Ознайомлення вихованців з 

творчістю.Моне,І.Левітана,В 

.В.Гога.Фото-виставка дитячих робіт до 

Великодня .”Пасхальні яйця”5 звичайних 

картин з скритим релігійним підтекстом 

(відео) . Відправлення творчого завдання 

через застосунок Viber “Диво-

птиця”.Робота з науково-методичною 

літературою. 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

9 24-28 

04 

 

Ресурс Facebook, Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва-ознайомлення вихованців з 

відео-”Всесвітня історія живопису от сестри 

Ванди” 1 та 2 серії  .Вивчення педагогічної 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 



та 

науково-методичної літератури 

.Консультація-онлайн щодо творчого 

завдання Viber . 

 

10 29-30 

04 

 

Ресурс Facebook, Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва-ознайомлення вихованців з 

відео-Художні стилі у 

мистецтві.Відправлення 

творчого завдання через застосунок Viber 

“Танок повітряних зміїв”і . 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

11 1-6 

05 

Ресурс Facebook, Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва-ознайомлення вихованців з 

творчістю П.Ренуара,П Пікассо (Діти у 

творчості художника ) .Фото-виставка 

дитячих 

робіт.Ознайомлення з мультфільмом “Як 

з'явилось мистецтво”.Онлайн -консультації 

щодо творчого завдання Viber 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

12 7-13 

05 

 

Самоосвіта.Ed Era-студія онлайн освіти 

“ДНК лідерів”. Ресурс Facebook, Відділ 

образотворчого та декоративно-

прикладного 

мистецтва-ознайомлення вихованців з 15 

неймовірними фактами з життя 

С.Далі.Онлайн екскурсія до музею Д”ю 

Оре.Відправлення творчого завдання через 

застосунок Viber “Казкове місто”. 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

13 14-18 

05 

 

Ресурс Facebook, Відділ образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва-

ознайомлення вихованців з творчість 

українського художника Івана 

Марчука.Онлайн подорож Україною-Місця 

де влаштовували пленери 

Яблонська,Криволап та інші.Цікавинки з 

історії мистецтв -”Слідкуйте за 

руками”.Про мову жестів апостолів у 

“Тайній вечері” да Вінчі..Онлайн -

консультації щодо творчого завдання Viber 

. 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

14 19-24 

05 

Вивчення та робота з науковою 

літературою.Відправлення творчого 

*Підвищення 

професійної 



завдання через застосунок Viber “В 

Африці”. 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

15 25-29 

05 

 

Самоосвіта.Перегляд вебінару на платформі 

“на Урок”. Онлайн-консультація щодо 

творчого завдання Viber . 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

16 1-4 

06 

 

Самоосвіта.Перегляд вебінару на платформі 

“Освіта”-”Кібербулінг для 

підлітків”.Відправлення творчого завдання 

через застосунок Viber”Лісова галявина ”. 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

17 5-10 

06 

 

Відправлення творчого завдання через 

застосунок Viber”Морське 

царство”.Платформа ED ERA -”Права 

людини в освітньому просторі”.Самоосвіта. 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

18 11-15 

06 

 

Відправлення творчого завдання через 

застосунок Viber”У зоопарку ”.Вивчення 

педагогічної та науково-методичної 

літератури. 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

19 16-20 

06 

 

Відправлення творчого завдання через 

застосунок Viber“Фантастичне 

місто”.Самоосвіта .Перегляд вебінару на 

спільноті 

“Всеосвіта” 

*Підвищення 

професійної 

 

20 23-30 

06 

 

.Самоосвіта .Перегляд вебінару на спільноті 

“Всеосвіта” 

*Підвищення 

професійної 

компетентності 

* Комунікація з 

вихованцями 

 

  



Відео-роботи педагогів 

Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва 

 

 

№ 

п/п 

Назва роботи ПІБ керівника та 

назва гуртка 

Активне 

посилання, на 

розміщену роботу 

1 21 січня “м-к з 

виготовлення 

вітальної 

листівки 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

2 22 січня 

“Загальний тон у 

живописі” 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

3 11 лютого 

“Симетрія”  

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

4 12 лютого”онлай 

н виставка до дня 

св.Валентина” 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

5 18 березня 

“спектральні 

кольори” 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

6 19 березня 

“композиція” 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

7 22 березня 

майстер-клас з 

пейзажу з горами 

акварелью 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

8 Хеллоуїн Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

9 Майстер-клас з 

миловаріння 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

10 День козацтва Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 



11 Листівки до дня 

козацтва 

Войтенко 

О.О.»Палітра» 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

7729480544014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


